I.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A http://www.berettyoujfaluiszc.hu/ honlapra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató
Az Adatkezelő megnevezése: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum és telephelyei (továbbiakban:
Centrum)
Adatkezelő székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1
Adatkezelő adószáma: 15831842-2-09
Az adatkezelés szabályai
A
Berettyóújfalui
Szakképzési
Centrum
(a
továbbiakban:
Centrum),
mint
a
www.berettyoujfaluiszc.hu (a továbbiakban: honlap) üzemeltetője, tájékoztatja látogatóit, hogy a
honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint a hatályos
európai uniós rendelkezések szerint kezeli. Jelen tájékoztató a Centrum Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzata alapján készült.
A Centrum honlapjához bárki kilétének felfedése és személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet,
a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel.
A látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A Centrum és intézményei weboldalain lévő legtöbb információk megtekintéséhez regisztráció vagy
bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek
igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Centrumhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz,
hogy azt az Centrum – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
A Centrum a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott
eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.
A Centrum az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan
biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a honlap a
látogatókról. A honlap látogatása során az érintett számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől
függően számítógépének egyes adatait látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú
informatikai támadások azonosítása végett gyűjti és tárolja. Ezekből az adatokból személyes adat
azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg.
Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az Centrum
nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap
látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.
Az Centrum a honlapján ún. „cookie”-kat használ, az erről szóló tájékoztató a honlap adatkezelési
dokumentumai között olvasható.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (link, hivatkozás)
tartalmaz, amely partnereink, illetve más szervezetek oldalaira vezet. Ezen szervek adat-, és
információvédelmi gyakorlatáért Centrumunk nem vállal felelősséget!
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. Szabályai, valamint a Centrum
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.

